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Реч декана
ДРАГЕ КОЛЕГИНИЦЕ И КОЛЕГЕ,
Опредељење да наставите школовање на неком од студијских програма основних академских студија нашег Факултета свакако је једно
од најзначајнијих у вашем животу.
ФМГ Краљево право је место за све оне који
брину о квалитету свог образовања, размишљају о будућности и могућностима које им
образовање пружа. На нашем Факултету стећи ћете актуелна знања и вештине које ће вас оспособити за реалне потребе вашег будућег занимања.
Од свог настанка, пре више од пола века, до данас Факултет за машинство и грађевинарство је успешно повезивао и усклађивао високошколско образовање са савременим захтевима привреде и друштва.
ФМГ Краљево посебно стимулише креативност и иновативност студената и отворен је и спреман да подржи њихове идеје и иницијативе. Дипломирани студенти ФМГ брзо се запошљавају у привреди, државним
или привредним институцијама, научно - истраживачким и образовним
установама.
Један од најважнијих савета које можемо дати бруцошима је да редовно
испуњавају своје студентске обавезе и да буду проактивни током студирања, да активно учествују у свим видовима наставе, да промишљају и
износе своје мишљење, дискутују и формирају своје ставове, комбинују и користе раније усвојена знања, исказују иницијативу и труде се да
употпуне своје студирање квалитетним и богатим ваннаставним активностима.
ДЕКАН
проф. др Миле Савковић
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О краљевском граду
На раскрсници значајних железничких и друмских комуникација, у међуречју река Ибра и Западне Мораве, налази се град Краљево. Град са
преко 100000 становника је административни
центар Рашког округа, препознатљив по бројним културним дешавањима, туристичким дестинацијама као и манифестацијама спортског и
забавног карактера.
У Краљеву веома успешно раде Народна библиотека ”Стефан Првовенчани“, Народни музеј, Историјски архив, Народно позориште, бројни медији и издавачке куће.
На подручју града Краљева традиционално се
одржавају бројне манифестације као што су: сликарске колоније, ауто - мото трке, а туристичка
манифестација сплаварења низ Ибар - ”Весели
спуст“ је попримила међународни карактер.
Спортску славу Краљево је стекло захваљујући
резултатима веома узорних и квалитетних спортских клубова, од којих треба истаћи кошаркашке
клубове КК ”Слога“, КК ”Машинац“, ЖКК ”Краљево“, ОК ”Рибница“, Џудо клуб ”Машинац“, као и
фудбалске екипе Слога, Металац и др.
Међутим, оно што Краљево највише издваја од
других градова су његови гостољубиви и срдачни људи. О томе можда понајбоље сведочи и
мото овог града: “Нама добро, а никоме зло”.
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О факултету
Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву је једна од најсавременије организованих
високообразовних установа у региону са традицијом дугом више од пола века.
Инжењери образовани на нашем Факултету, раде и постижу запажене резултате у многим предузећима која се баве пројектовањем, производњом или услугама.
Kвалитетно образовањe остварује се захваљујући и значајним просторним и техничким ресурсима:
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•

амфитеатрима и учионицама за наставу и
самостално учење студената,

•

библиотеци са читаоницом,

•

модерно опремљеним лабораторијама,

•

специјализованим рачунарским учионицама, које студенти користе још од прве године студија,

•

рачунарској мрежи запослених и студената
са око 100 повезаних рачунара,

•

сали за презентације дипломских, мастер и
докторских радова,

•

просторијама за студентске активности,

•

скриптарници за штампање и продају наставне литературе,

•

великом броју кабинета и канцеларија за
запослене у настави и у службама посвећеним студентима и раду факултета.

Руководство факултета
ДЕКАН
проф. др Миле Савковић, ред. проф.
Телефон: +381 (0)36 383 379
Е-пошта: dekan@mfkv.kg.ac.rs

ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ
др Александра Петровић, доцент
Телефон: +381 (0)36 383 377
Е-пошта: nastava@mfkv.kg.ac.rs

ПРОДЕКАН ЗА НАУЧНО - ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
др Милан Бижић, в. проф.
Телефон: +381 (0)36 383 377
Е-пошта: nid@mfkv.kg.ac.rs

ПРОДЕКАН ЗА КВАЛИТЕТ И ИНФРАСТРУКТУРУ
др Миљан Марашевић, доцент
Телефон: +381 (0)36 383 377
Е-пошта: kvalitet@mfkv.kg.ac.rs

ПРОДЕКАН ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ
И ПРОМОЦИЈУ ФАКУЛТЕТА
др Горан Марковић, в. проф.
Телефон: +381 (0)36 383 377
Е-пошта: saradnja@mfkv.kg.ac.rs
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Представници студената
Студентски парламент је орган факултета путем којег студенти остварују своја права и штите своје интересе на Факултету и Универзитету. Студентски парламент ФМГ Краљево броји 17 чланова који се бирају сваке
друге године у априлу месецу, тајним и непосредним гласањем.
Радом Студентског парламента руководи председник Студентског парламента. Он заказује седнице парламента и предлаже дневни ред. Просторије Студентског парламента налазе се у приземљу Факултета у просторији 116.

ПРЕДСЕДНИК СТУДЕНТСКОГ
ПАРЛАМЕНТА
Мирослав Видић, студент ОАС
Телефон: +381 (0)69 533 7680
Е-пошта: studentskiparlamentfmg@gmail.com

Један од представника студената је и студент продекан. Студент продекан координира рад студентских организација на Факултету, информише студенте о свим факултетским одлукама од значаја за студенте, информише одговорна лица и органе Факултета о питањима значајним за
студенте и обавља друге послове који се односе на студентска питања.

СТУДЕНТ ПРОДЕКАН
Ивана Рачовић, студент ОАС
Телефон: +381 (0)64 917 6048
Е-пошта: student.prodekan@mfkv.kg.ac.rs
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Служба за студентска питања
ШЕФ СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ
Милош Радомировић, дипл. прав.
Телефон: +381 (0)36 383 377, локал 135
Е-пошта: radomirovic.m@mfkv.kg.ac.rs

РЕФЕРЕНТ ЗА СТУДЕНТСКА
ПИТАЊА
Виолета Савић, дипл. инж. маш.
Телефон: +381 (0)36 383 377, локал 136
Е-пошта: savic.v@mfkv.kg.ac.rs

Служба за студентска питања се налази у приземљу Факултета, у просторијама 114 и 115. За рад за студентима, служба је отворена сваког радног
дана од 9 до 13 часова. У студентској служби студенти могу добити различите врсте потврда, уверења и образаца.
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Библиотека
БИБЛИОТЕКАР
Милена Гочобија, дипл. библиотекар
Телефон: +381 (0)36 383 377, локал 113
Е-пошта: gocobija.m@mfkv.kg.ac.rs

Стицањем индекса ФМГ, студенти стичу право да користе услуге факултетске Библиотеке која је смештена у приземљу Факултета у просторијама 101 и 103. Радно време Библиотеке је сваког радног дана од 8 до 15
часова. Чланарина се не наплаћује. Фонд Библиотеке могуће је претраживати и путем сервиса виртуелне библиотеке Србије тј. Е КАТАЛОГА библиотеке који се налази на интернет адреси: https://plus.sr.cobiss.net/.
Читаоница за студенте је смештена у просторији 304 на другом спрату
и може се користити од 0 до 24 сата свим данима осим недељом као и у
току државних празника и годишњег одмора.
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Међународна размена студената
КООРДИНАТОР
др Горан Марковић, ванредни професор
Телефон: +381 (0)36 383 377, локал 183
Е-пошта: erasmus.plus@mfkv.kg.ac.rs

Еразмус+ је програм међународне сарадње универзитета, тј. наставак
програма Еразмус Мундус, који је од 1987. године са много успеха спровођен у земљама Европске уније. Основу програма чини стипендирање
мобилности студената и наставника.
Студенти и запослени нашег Факултета имају веома позитивна искуства
са академских размена у оквиру Еразмус+ програма. Наши студенти су у
оквиру досадашњих мобилности боравили на универзитетима у Бугарској, Грчкој, Италији, Пољској, Румунији, Шпанији и Кипру.
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Студентска радионица
РУКОВОДИЛАЦ
др Владан Грковић, доцент
Телефон: +381 (0)36 383 377, локал 140
Е-пошта: grkovic.v@mfkv.kg.ac.rs

На ФМГ Краљево већ неколико година активно ради студентска радионица која је на целодневном располагању студентима. У овој радионици
студенти уз помоћ наставника и сарадника ФМГ практично примењују
знања стечена на предавањима и вежбама.
У току протекле две године као резултат ове сарадње студената са наставним особљем, конструисани су, произведени и стављени у функцију: 3Д штампач, машина за ласерско сечење, машина за гравирање, ЦНЦ
глодалица и машина за тродимензионално савијање жице.
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ИТ служба
СОФТВЕР ИНЖЕЊЕР
Бојан Белоица, дипл. инж. маш.
Телефон: +381 (0)36 383 377, локал 112
Е-пошта: beloica.b@mfkv.kg.ac.rs

ТЕХНИЧАР ОДРЖАВАЊА ИНФОРМ.
СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈА
Слободан Букарица
Телефон: +381 (0)36 383 377, локал 112
Е-пошта: bukarica.s@mfkv.kg.ac.rs

Факултет располаже са две модерно опремљене рачунарске лабораторије које се налазе на првом спрату у просторијама 206 и 213. Намењене
су практичном извођењу наставе из различитих области, уз примену рачунара и одговарајућих лиценцираних софтвера. ИТ служба Факултета
смештена је у просторији 208.
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Скриптарница и фотокопирница
ИЗВРШИЛАЦ
Бранко Савић - Мачке, дипл. инж. маш.
Телефон: +381 (0)36 383 377, локал 119
Е-пошта: skriptarnica.fmg@gmail.com

Скриптарница и фотокопирница ФМГ Краљево налазе се у приземљу
Факултета. У скриптарници можете пронаћи све уџбенике потребне за
студирање. Услуге скриптарнице и фотокопирнице студенти могу користити сваког радног дана од 10 до 13 часова.

Клуб студената
Неизоставан део студентског живота на ФМГ је и клуб студената који се
налази у приземљу зграде факултета у непосредној близини скриптарнице. Пријатан амбијент и опуштена атмосфера чини клуб главним местом окупљања студената у паузама између часова.
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Студентски дом
УПРАВНИК
Горан Булатовић, дипл. политиколог
Телефон: +381 (0)36 313 920
Е-пошта: stdomkv@mts.rs

ФИНАНСИЈСКО - АДМИНИСТРАТИВНИ
САВЕТНИК
Мира Дуњић
Телефон: +381 (0)36 313 920
Е-пошта: stdomkv@mts.rs

Сви бруцоши са пребивалиштем ван територије града Краљева имају
обезбеђен смештај у дому који се налази у непосредној близини Факултета. Студенти су смештени у трокреветним собама са купатилом. Свака
соба има прикључак на интернет (академску мрежу), што омогућава студентима да благовремено и бесплатно долазе до личних и стручних информација.
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Студентски ресторан
ШЕФ КУХИЊЕ
Данијела Поповић
Телефон: +381 (0)36 383 360
Е-пошта: stdomkv@mts.rs

У оквиру Студентског дома налази се и савремено опремљен студентски
ресторан - менза. Сви бруцоши са пребивалиштем ван територије града
Краљева имају право на три оброка у студентском ресторану по повлашћеним ценама. Студенти из Краљева имају право на ручак по истим ценама.
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Студентске активности
МАШИНИЈАДА И ГРАЂЕВИНИЈАДА
У годишњим сусретима студената машинства под називом Машинијада као и сусрета студената грађевинарства под називом Грађевинијада,
студенти Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву остварују изузетне резултате како у такмичењима знања тако и у спортским надметањима.

СИМПОЗИЈУМ РАДОВА МЛАДИХ АКАДЕМАЦА - СРМА
Наши студенти у сарадњи са Факултетом сваке године организују Међународни студентски симпозијум СРМА, који има за циљ презентацију радова из свих научних области и остваривање контaката и познанстава
између студената из земље и инoстранства.
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СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ
Студенти Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву активно
учествују и у универзитетском такмичењу под називом „Куп ректора“ у
следећим дисциплинама: мали фудбал, кошарка, рукомет, одбојка, стони тенис, стрељаштво и шах. Остварени спортски резултати сврстали су
наше студенте у сам врх универзитетског спорта.

ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ
Студенти ФМГ активно учествују у хуманитарним акцијама различитог
карактера. Сада већ традиционалном доделом новогодишњих пакетића
деци са аутизмом као и добровољним давањем крви чине нас поносним
што имамо такве студенте. Наравно, не треба заборавити ни велики број
акција пружања помоћи након елементарних непогода претходних година.
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Основне информације
На Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву настава се на
основним академским студијама изводи на три студијска програма:
•
•
•

машинско инжењерство,
грађевинско инжењерство,
инжењерство заштите на раду.

На машинском инжењерству ОАС трају четири школске године, односно
осам семестара и њиховим завршетком се стиче 240 ЕСПБ бодова.
Основне академске студије на грађевинском инжењерству и инжењерству заштите на раду трају три школске године, односно шест семестара
и њиховим завршетком се стиче 180 ЕСПБ бодова.
Студијским програмом се прописује који су предмети обавезни за одређену годину студирања. Школска година на Факултету по правилу почиње 1. октобра текуће, а завршава се 30. септембра наредне године.
Настава у школској години остварује се у два семестра – јесењем и пролећном.
Настава се изводи према плану и програму одговарајућег студијског
програма односно према предметима и њиховом распореду по годинама студија и по семестрима. Списак предмета прве године за сва три студијска програма дат је у табелама са десне стране.
Обим свих врста наставе исказује се ЕСПБ бодовима. Распоред часова
предавања и вежби објављује се на огласним таблама и сајту Факултета
најкасније 10 дана пре почетка наставе.
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Пријава испита обавља се крајем текућег семестра, електронски, путем
сервиса Е - студент. Сервису се приступа путем интернет странице Факултета која се налази на адреси www.mfkv.kg.ac.rs. Податке за приступ
сервису студенти добијају на почетку студирања. Са истим подацима
студент може путем интернет странице Факултета, приступити и сервису за даљинско учење - Moodle. Уписом на ФМГ Краљево, студенти добијају и студентски и - мејл налог. За све додатне информације можете се
обратити ИТ служби Факултета.
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20.МО1300

4 ЕСПБ
Изборни блок 1

2

3

30

Машински
материјали

30

1
2
3
4
5
ЕСПБ

Енг. језик - осн. - 19.ZO3610/ Енг. језик - сред. - 19.ZO3620

Енг. језик - нижи сред. - 19.ZO4510/ Енгл. језик - напр. сред. - 19.ZO4520

Изб. блок 2

ЕСПБ

4

3

Часова
нед.
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2

Изб. блок 3

Изб. блок 2

Изб. блок 1

30

6 ЕСПБ

Изборни
блок 1

16.GO1500
4 ЕСПБ

Инжењерска
геологија

5 ЕСПБ

16.GO1400

Геодезија

16.GO1300
5 ЕСПБ

Техничка
физика

16.GO1200
5 ЕСПБ

Нацртна
геометрија

5 ЕСПБ

16.GO1101

Математика 1

1. семестар

ЕСПБ

5

4

3

2

1

28

6 ЕСПБ

19.ZO1500

Електротехника,
околина и
заштита

6 ЕСПБ
5

19.ZO1400
4

Математика 1

4 ЕСПБ

32

4 ЕСПБ

19.ZO2500

рада

Социологија

8 ЕСПБ

19.ZO2400

Хемијски
принципи
у инжењерству

7 ЕСПБ

19.ZO2300
19.ZO1300

физика

Основе
механике

6 ЕСПБ

19.ZO2200

Математика 2

7 ЕСПБ

19.ZO2100

Енергија и
окружење

2. семестар

Техничка

4 ЕСПБ

19.ZO1200

Инжењерска
хемија

8 ЕСПБ

19.ZO1100

Увод и принципи
заштите на раду

1. семестар

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

Часова
нед.

ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ НА РАДУ

Послов. комуникације и презентације - 16.GO2610 / Инж. економија и социологија - 16.GO2620

Рачунарско цртање у грађевинарству - 16.GO2511 / Инжењерска графика - 16.GO2521

Увод у примену рачунара - 16.GO1611 / Основе програмирања - 16.GO1621

30

3 ЕСПБ

Изборни
блок 3

6 ЕСПБ

Изборни
блок 2

16.GO2400
5 ЕСПБ

Заштита животне
средине

16.GO2300
5 ЕСПБ

Грађевински
материјали 1

5 ЕСПБ

16.GO2201

Техничка
механика 1

6 ЕСПБ

16.GO2100

Математика 2

2. семестар

ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Изб. блок 1

6 ЕСПБ

20.МО1700

4 ЕСПБ
Заштита животне
средине
16.GO2400
5 ЕСПБ

20.МО1600

4 ЕСПБ

20.МО2600

Примена рачунара
у инжењерству 1

20.МО2500

2 ЕСПБ
Примена
рачунара
у инжењерству 2

3 ЕСПБ
Техничко
цртање 2

2 ЕСПБ

20.МО1500

Техничко
цртање 1

2 ЕСПБ

5 ЕСПБ
Изборни блок 2

20.МО2300

Машинско
инжењерство у
пракси

6 ЕСПБ

20.МО2200

Отпорност
материјала

5 ЕСПБ

20.МО2100

Техничка
физика

2. семестар

3

2

1

2

1

2

1

Социологија рада

6 ЕСПБ

20.МО1200

Механика 1

6 ЕСПБ

20.МО1100

Математика 1

1. семестар

Часова
нед.
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
1

МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
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Настава за студенте прве године ОАС одвија се у амфитеатрима и лабораторијама које се налазе у приземљу Факултета где се такође налазе и студентска служба, библиотека и скриптарница/фотокопирница. Остале службе које могу бити од значаја за студенте налазе се на трећем спрату зграде Факултета.

Распоред просторија по спратовима

ПРВИ СПРАТ
•
•
•

учионице: 201, 203, 205, 207, 214, 219
рачунарске лабораторије: 206, 213
конференцијска сала и кабинети

ДРУГИ СПРАТ
•
•
•

учионице: 302, 304, 311, 312, 317
студентска радионица: 307
кабинети
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Права и обавезе студената
Студент има право:
•
•
•
•
•
•
•
•

на упис, квалитетно школовање и објективно оцењивање,
на благовремено и тачно информисање о свим питањима која се
односе на студије,
на активно учествовање у доношењу одлука, у складу са законом,
на самоорганизовање и изражавање сопственог мишљења,
на повластице које статус студента подразумева,
на подједнако квалитетне услове студија за све студенте,
на различитост и заштиту од дискриминације,
да бира и буде биран у студентски парламент и друге органе Факултета.

Студент такође има право:
•
•
•

•
•

учествује у образовним и стручним пројектима у складу са својим
могућностима и потребама Факултета,
врши замену изборног предмета,
према властитом избору, ради стицања допунских знања, уз надокнаду трошкова независно од статуса, упише и полаже предмете другог студијског програма Факултета,
изабере ментора,
буде награђен, односно похваљен за свој рад, достигнућа и допринос афирмацији Факултета, у складу са одлуком Савета Факултета а
на предлог Наставно научног већа Факултета. Награде се додељују
у виду похвалница и пригодних поклона.

Студент је дужан да:
•
•
•
•
•
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испуњава наставне и предиспитне обавезе,
поштује акте Факултета,
поштује права запослених и других студената Факултета,
учествује у доношењу одлука у складу са законом,
упише вишу годину студија у року који прописују општа акта Факултета,

•
•

полаже испите на начин прописан студијским програмом и у роковима прописаним Законом, Статутом Факултета,
заврши студије у року који се одређује у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма.

Студент има право на жалбу уколико Факултет ускрати право студента:
•
•
•

на упис, квалитетно школовање и објективно оцењивање,
на благовремено и тачно информисање о свим питањима која се
односе на студије,
на активно учествовање у доношењу одлука, у складу са законом.

Студент одговара за повреду обавезе која је у време извршења била
предвиђена Правилником о дисциплинској одговорности студената
Универзитета у Крагујевцу. За тежу повреду обавезе студенту се може
изрећи и мера искључења са студија на Факултету.
Статус студента престаје у случају:
•
•
•
•

•

да се студент испише са студија,
да студент заврши студије,
да студент не упише школску годину,
да студент не заврши студије до истека рока који се одређује у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма,
изрицања дисциплинске мере искључења са студија.

Од студената се очекује да:
•
•
•
•

долазе на Факултет примерно одевени,
поштују време почетка часа или испита,
не користе мобилне телефоне у време часа или испита,
не конзумирају храну и пиће у учионицама и амфитеатрима. Конзумација дувана и дуванских производа је забрањена у просторијама Факултета!
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Важнији објекти у граду
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Појмовник
А
АСИСТЕНТ. Прво звање у универзитетској каријери у Србији. Он помаже
наставнику у извођењу вежби из одређеног предмета.

Б
БРУЦОШ. Жаргонски назив за студента прве године студија који није положио још ниједан испит.
БРУЦОШИЈАДА. Журка која се организује за студенте прве године поводом њиховог уписа на факултет. Врло радо је посећују и студенти виших година.

В
ВЕЖБЕ. Настава на одређеном предмету се састоји од предавања и вежби. Вежбе могу бити аудиторне, лабораторијске, самосталне, итд. Најчешће их држе асистенти, а циљ им је да се студентима пруже додатне
информације и да се кроз практичне примере утврди знање стечено на
предавањима.

Д
ДЕКАН. Наставник, најчешће у звању редовног професора, који је руководилац Факултета. У раду му помажу продекани.
ДОДАТАК ДИПЛОМИ. Додатак дипломи представља званични документ који Факултет издаје студенту након дипломирања, а у којој се наводе предмети које је студент положио у току студирања, оцене које је
добио као и број ЕСПБ бодова за сваки од предмета.

Е
ЕСПБ БОДОВИ. ЕСПБ је акроним од „Европског система преноса бодова“ и представља број којим се вреднује ангажовање студента на неком
предмету. Сваки предмет у оквиру студијског програма носи одговарајући број ЕСПБ бодова. Збир од 60 ЕСПБ бодова одговара просечном ангажовању студента у току једне школске године.
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И
ИНДЕКС. Индекс је еквивалент ђачкој књижици, који служи за унос бодова и оцена са колоквијума и испита. У индекс се уписују и подаци о
разним другим врстама обавеза које студент обавља током студирања.
Не желите да га изгубите! Да бисте добили други у обавези сте да средите много папирологије да бисте уписали све оцене које сте до тада добили.
ISIC КАРТИЦА. Међународна студентска идентификациона картица која
представља званични документ. Користи се у 112 земаља света. Врло често се користи у студентским ресторанима за плаћање оброка.
ИСПИТ. Провера знања стеченог током похађања предавања и вежби из
одређеног предмета. Може бити писмени или усмени. Време трајања испита се разликује од предмета до предмета.
ИСПИТНИ РОК. Временски период предвиђен за полагање испита који
следи након завршетка семестра. Број рокова се у току године може мењати, а законом предвиђени рокови су: јануарски, априлски, јунски, септембарски и октобарски испитни рок.

К
КОЛОКВИЈУМ. Колоквијум је најсличнији писменом задатку у средњој
школи. Постоји на великом броју предмета. Преко колоквијума се на неким предметима може положити део испита и пре испитног рока.
КОНСУЛТАЦИЈЕ. Термин у току недеље када студенти могу, ван термина
предавања и вежби, да питају професоре или асистенте све што им није
јасно у вези са предметом који они држе.
КРЕДИТ. Једна од ретких врста новчане помоћи за коју могу конкурисати и студенти прве године факултета, јер се за већину стипендија може
конкурисати тек на вишим годинама студија. Кредит се након завршетка студија отплаћује, односно не отплаћује, у зависности од постигнутог
просека у току студирања.

М
МЕНЗА. Студентски ресторан у коме се студенти могу хранити по повлашћеним ценама. Најчешће се налазе у склопу студентског дома.
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МОДУЛ. У оквиру једног студијског програма може постојати више модула. Нешто као смер/усмерење у оквиру студијског програма. Обично
се бира на вишим годинама.

О
ОЦЕНА. Оцене на факултету се крећу у распону од 5 до 10. Пролазне
оцене су у распону од 6 до 10. Оцена на испиту зависи од броја бодова
које студент оствари у току семестра на предиспитним обавезама као
и бодова које оствари на самом испиту. За оцену 6 потребно је у збиру
остварити минимално 51 бод.

П
ПРЕДАВАЊА. Часови које у току недеље држе наставници. Већина премета има два часа предавања недељно од којих сваки траје по 45 минута.
После сваког часа следи пауза од 15 минута.
ПРОДЕКАН. Наставник који је помоћник декана за одређену област. За
студенте је најважнији продекан за наставу.

С
СЕМЕСТАР. Еквивалент полугодишту у средњој школи. Школска година
има два семестра у току којих студенти похађају наставу на више предмета. Предмети могу бити једносеместрални или двосеместрални. Након сваког семестра следе испитни рокови.
Трајање јесењег и пролећног семестра, термини одржавања испитних
рокова као и друга питања од значаја за одржавање наставе и испита
уређује се Календаром рада Факултета за сваку школску годину. Календар рада се објављује на сајту Факултета пре почетка школске године.
СКРИПТА. Материјал за учење, најчешће скраћена верзија уџбеника.
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ. Скуп обавезних и изборних предмета, чијим се
савладавањем обезбеђују неопходна знања и вештине за стицање дипломе одговарајућег нивоа и врсте студија.
СТИПЕНДИЈА. Финансијска помоћ која се обезбеђује студентима у виду
награде за постигнуте резултате у одређеном периоду, у циљу мотивисања за наставак образовања, професионалног усавршавања и истраживања.
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У
УСЛОВ. Број ЕСПБ бодова које морате да сакупите полажући испите у
току школске године да бисте уписали наредну годину.

Ш
ШВ - 20. Иако звучи као назив мултифункционалног антикорозивног
спреја, у питању је образац који је неопходан за упис сваке наредне године, а у који се уносе неопходни статистички подаци.
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ПУБЛИКАЦИЈА

ТЕХНИЧКА ОБРАДА

Водич за бруцоше

проф. др Мишо Бјелић

ИЗДАВАЧ

ЛЕКТОР

Факултет за машинство и
грађевинарство у Краљеву
Универзитета у Крагујевцу

Милена Гочобија, дипл. проф.

ЗА ИЗДАВАЧА
проф. др Миле Савковић, декан
РЕДАКЦИЈСКИ ОДБОР

ИЛУСТРАТОР
Драгана Станојевић
ШТАМПА
Службени гласник, Београд

доц. др Александра Петровић

ТИРАЖ

проф. др Милан Бижић

150 примерака

проф. др Горан Марковић
доц. др Миљан Марашевић
проф. др Мишо Бјелић
доц. др Владан Грковић

www.mfkv.kg.ac.rs
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